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5.8.  2014 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հիդրոօդերևութաբանական 
իրավիճակը Հայաստանում 

 
Ըստ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Հայաստանի հիդրոօդերևութա-

բանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի տեղեկատվության, սեպտեմբե-
րին օդի միջին ամսական ջերմաստիճանը հանրապետությունում եղել է նորմայից բարձր 1-2 
աստիճանով: 

Միջին ջերմաստիճանն առաջին տասնօրյակում եղել է նորմայից բարձր 3-4 աստիճա-
նով, երկրորդ տասնօրյակում` 2 աստիճանով, երրորդ տասնօրյակում` նորմայից ցածր 0.5-1.5 
աստիճանով: 

Միջին առավելագույն ջերմաստիճանն Արարատյան դաշտավայրում և Սյունիքի հո-
վիտներում կազմել է +29 +300C, Արագածոտնի նախալեռներում` +26 +290C, ՀՀ Տավուշի մար-
զում` +24 +260C, ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի և Շիրակի մարզերում, Արագածոտնի և 
Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում, Սյունիքի նախալեռներում` +20 +240C: 

Ամենաբարձր ջերմաստիճանը տարածաշրջանների մեծ մասում դիտվել է սեպտեմբերի 
2-4-ին: Արարատյան դաշտավայրում գրանցվել է +35 +370C, Արագածոտնի նախալեռներում և 
Սյունիքի հովիտներում` +32 +360C, ՀՀ Տավուշի մարզում` +30 +320C, ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու, 
Կոտայքի և Շիրակի մարզերում, Արագածոտնի և Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում, Սյունիքի 
նախալեռներում` +26 +310C (ք.Գյումրիում (ՀՀ Շիրակի մարզ)` +320C): 

Միջին նվազագույն ջերմաստիճանը ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի և Շիրակի 
մարզերում, Արագածոտնի և Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում, Սյունիքի նախալեռներում 
կազմել է +7 +110C, ՀՀ Տավուշի  մարզում և  Արագածոտնի  նախալեռներում` +10 +150C, Արա-
րատյան  դաշտավայրում` +13 +170C, Սյունիքի հովիտներում` +15 +190C: 

Ամենացածր ջերմաստիճանը դիտվել է սեպտեմբերի 26-27-ին: ՀՀ Գեղարքունիքի, Լո-
ռու, Կոտայքի և Շիրակի մարզերում, Արագածոտնի և Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում 
գրանցվել է -1 +40C (ք. Տաշիրում (ՀՀ Լոռու մարզ) և Ծաղկահովիտ գյուղում (ՀՀ Արագածոտնի 
մարզ)` -20C, ք. Սևանում և Շորժա գյուղում (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ), ք. Թալինում (ՀՀ Արագա-
ծոտնի մարզ)` +50C, Օձուն գյուղում (ՀՀ Լոռու մարզ)` +70C), ՀՀ Տավուշի մարզում, Արարատյան 
դաշտավայրում, Արագածոտնի և Սյունիքի նախալեռներում` +6 +80C (ք. Դիլիջանում (ՀՀ 
Տավուշի մարզ)` +20C): 

Ամսական տեղումների քանակը տարածաշրջանների զգալի մասում եղել է նորմայից 
բարձր, ՀՀ Լոռու մարզում այն կազմել է նորմայի 200-380%-ը, Արարատյան դաշտավայրում` 
160-260%, ՀՀ Արագածոտնի մարզում` 150-290% (ք.Աշտարակում` 87%), ՀՀ Գեղարքունիքի 
մարզում` 160-230% (ք. Գավառում` 108%), ՀՀ Շիրակի մարզում` 150-200% (ք. Գյումրիում` 
250%), ՀՀ Տավուշի մարզում`140-200%, ՀՀ Կոտայքի մարզում`130-140%, ՀՀ Սյունիքի մարզում` 
66-96% (ք. Սիսիանում` 300%, ք. Մեղրիում տեղումներ չեն դիտվել): 

Սեպտեմբերի 4-ին ք.Ճամբարակում (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ) դիտվել է կարկուտ 4 սմ 
տրամագծով, սեպտեմբերի 16-ին Օձուն գյուղում` 10 մմ, սեպտեմբերի 21-ին ք. Սիսիանում`       
22 մմ և ք. Գորիսում (ՀՀ Սյունիքի մարզ)` 5 մմ: 
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Սեպտեմբերի 15-ին ք. Ապարանում (ՀՀ Արագածոտնի մարզ) դիտվել է ուժեղ անձրև`       
37 մմ/12 ժամ: 

Սեպտեմբերի 14-ին ք. Գյումրիում և ք. Արմավիրում (ՀՀ Արմավիրի մարզ) դիտվել է 
ուժեղ քամի  25 մ/վրկ արագությամբ: 

Ջրի միջին ամսական ելքերը հանրապետության գետերի մեծ մասում կազմել են նոր-
մայի 50-90%-ը, առանձին գետերում (գետ Պաղջուր (դիտակետ` Գետահովիտ), գետ Հրազդան 
(Հրազդան), գետ Մարմարիկ (Աղավնաձոր), գետ Գավառագետ (Նորատուս), գետ Արփա (Եղեգ-
նաձոր և Արենի), գետ Սալիգետ (Շատին), գետ Որոտան (Որոտան))` 120-170%, իսկ մի շարք 
գետերում (գետ Ալարեքս (Դեբեդ), գետ Գետիկ (Գոշ), գետ Հախում (Ծաղկավան), գետ Ախու-
րյան (Պաղակն և Ամասիա), գետ Կարկաչուն (Ղարիբջանյան), գետ Սևջուր (Տարոնիկ և 
Էջմիածին), գետ Ողջի (Կապան), գետ Մեղրիգետ (Մեղրի))` 10-30%:  

Սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ ջրի լցվածությունն Ախուրյանի ջրամբարում կազմել է 
2.68 մլն. խոր. մ (ջրամբարի ծավալը՝ 525.0 մլն. խոր. մ), Ազատի ջրամբարում` 8.00 մլն. խոր. մ 
(70.0 մլն. խոր. մ) և Ապարանի ջրամբարում` 6.25 մլն. խոր. մ (91.0 մլն. խոր. մ):  

Սևանա լճի մակարդակն ամսվա ընթացքում իջել է 6 սմ-ով և սեպտեմբերի 30-ի դրու-
թյամբ կազմել 1 900.23 մ, որը 2013թ. նույն օրվա համեմատ ցածր է 7 սմ-ով: Ամսվա ընթացքում 
Սևանա լճից բաց թողնված ջրի քանակը կազմել է 0.619 մլն. խոր. մ: 


